


Verksamhetsberättelse 2020-2021 

Det senaste året har varit omtumlande för oss alla. Saco studentråd fick dela upp sin 

kongress vilket innebar att mandatperiodens verksamhetsplan inte fastställdes förrän i 

mitten av september 2020. Verksamhetsåret har därför blivit kort, men studentrådet har 

arbetat hårt för att göra så mycket som möjligt av den begränsade tid som getts. 

Under året har styrelsen haft sju styrelsemöten och två till är planerade inför och efter 

kongressen har ägt rum. I början av året gick styrelsen igenom den föregående styrelsens 

arbetsordning och antog den även för detta år. Liksom förra året har styrelsen haft en 

ständig sekreterare för att skapa kontinuitet i protokollförandet. 

Under mandatperiodens början valde två av studentrådets ledamöter att avsäga sig sina 

uppdrag på grund av tidsbrist och personliga skäl. Vid extrakongressen som då anordnades 

valdes tre nya ledamöter in vilket gjorde att maxantalet för styrelseledamöter då uppnåddes. 

För att undvika smittspridning har styrelsen endast träffats fysiskt i början av hösten. Sedan 

oktober har alla möten varit digitala. Styrelsen har därför valt att ses informellt varje onsdag 

vid lunchtid för de som har tid och möjlighet. 

Nedan följer en sammanfattad version av årets verksamhet. I bilagan till 

verksamhetsberättelsen finns alla konkreta aktiviteter som har utförts. 

Saco studentråds externa arbete 

Studenters psykiska hälsa 

Den absolut största frågan har under året varit studenters psykiska hälsa. Under förra 

mandatperioden bidrog studentrådet till att regeringen tillsatte en utredning om 

studenthälsan runt om i landet och under året har studentrådet haft kontakt med 

utredningen och spelat in förslag och information till utredaren. Studentrådet har även 

involverat Saco i arbetet eftersom psykisk ohälsa ofta följer med studenter ut i arbetslivet. 

Studentrådet har publicerat debattartikel och arbetat för ökad spridning av förra årets 

rapport om studenthälsan. Studenters psykiska hälsa lyfts också i Studentrådets rapport om 

socialförsäkringar. 

Trygghet från studieliv till yrkesliv och pension 

Studentrådet har arbetat med trygghetsfrågan på en bred front. Det har bland annat 

inneburit deltagande i samtal om pensioner och ett långt arbete med ett examensvillkor för 

att nyexaminerade studenter ska ges möjlighet att få ut en ersättning från A-kassan efter 

avslutade studier. 

Studentrådet har även bedrivit en kampanj på sociala medier i form av en julkalender för att 

sprida olika aspekter av trygghet och hur facket kan öka trygghet för anställda. 

Studentrådet planerar även utspel från en större undersökning som Ungdomsbarometern 

gjort på uppdrag av studentrådet.  

Riktlinjer för arbetslivsanknytning i högre utbildning via Saco 

Under året har studentrådet arbetat för att Saco ska arbeta med frågan om 

arbetslivsanknytning i högre utbildning. Studentrådet har lyft in frågan som nu finns med i 



Sacokansliets verksamhetsplan för 2021. Därtill har studentrådet kartlagt studenternas olika 

förutsättningar vid praktik och VFU genom en enkät till medlemsförbundens 

studentsektioner. Denna kartläggning har sedan presenterats för Sacokansliet som ett led i 

det fortsatta arbetet. 

Antagning till högre utbildning oavsett bakgrund 

Studentrådet har bland annat deltagit och föreläst på Saco studentmässa, studentrådet 

sitter med i delegationen för unga och nyanlända i arbete med ett tydligt fokus på allas 

möjlighet att söka sig till en högre utbildning. Studentrådet har även deltagit i Sacokansliets 

grupp för valideringsfrågor. Under året har studentrådet även fortsatt lyft de 

pandemispecifika åtgärder som studentrådet tog fram i samarbete med Sveriges elevkårer 

under förra mandatperioden. Detta har resulterat i att studentrådets förslag om en sänkt 

avgift för att ompröva betyg på Komvux efter avslutade gymnasiestudier har antagits i 

regeringens vårändringsbudget. 

Ett relevant Saco i framtiden 

Studentrådets ordförande är adjungerad i Sacostyrelsen och har under året lyft frågor som 

är av vikt för studenter och nyexaminerade akademiker. Under ordföranderåden där alla 

Sacoförbundens ordföranden deltar har studentrådet lyft bland annat frågor om mångfald i 

Sacofederationens förtroendevalda och hur det idag inte speglar akademikergruppen. 

Studentrådet har även varit en aktiv part i Sacos framtidsutredning och har suttit med och 

utformat ett nytt förslag till federationsgemensamma värderingar för Saco där studentrådet 

har tryckt på vikten av att arbeta aktivt med de värderingar federationen väljer att ställa sig 

bakom. 

Omvärldsbevakning 

En grupp har formats som träffats en gång i veckan för att diskutera händelser som 

påverkat eller kommer att påverka medlemmarna. Det har till stor del handlat om pandemin 

och vi har följt och kommenterat samt skickat inspel till olika aktörer löpande under året. 

Statliga utredningar 

Studentrådet har bevakat de statliga utredningar och kartläggningar som beror studenter, 

unga och nyexaminerade akademiker. Studentrådet har fört dialog med CSN, UKÄ, SCB 

samt Folkhälsomyndigheten och MUCF om kommande utredningar och undersökningar. 

Studentrådet har även svarat på remisser och kommenterat färdiga utredningar. 

 

Saco studentråds interna verksamhet 

Saco studentråds interna verksamhet handlar främst om att bedriva ett effektivt och 

högkvalitativt styrelsearbete samt att vara en trygghet och mötesplats för 

medlemsförbundens studentsektioner. Studentrådet arbetar även för att kompetensutveckla 

studentrådets egna förtroendevalda samt sprida information och kunskap till 

medlemsförbunden. 

En detaljerad beskrivning av alla större aktiviteter finns i bilagan till verksamhetsberättelsen. 

Hållbart engagemang 



Studentrådet har anordnat gemensamma föreläsningar för studentsektionerna om bland 

annat härskartekniker och om vikten av ett hållbart styrelsearbete med gemensamma mål.  

Studentrådet har också haft enskilda avstämningar med studentsektioner under året, med 

såväl ordföranden som hela styrelser. Det har varit otroligt värdefullt för studentrådet att få 

insyn i studentsektionernas arbete och de frågor som ligger på deras bord. 

Kompetensutveckling 

Studentrådet har anordnat olika former av kompetensutveckling för sina förtroendevalda 

med fokus på vad de olika förtroendevalda anser sig behöva. Kompetensutveckling har 

planerats och genomförts för styrelsen, verksamhetrevisorerna och valberedningen. 

Utveckla intern organisation 

Styrelsen har antagit en gemensam arbetsordning och gjort en genomgående 

verksamhetsplanering i början av mandatperioden som sedan följdes upp efter halva tiden 

hade gått och då planerades nya aktiviteter. Styrelsen har bytt arbetssätt och ändrat om 

föredragningslistorna till styrelsemötena så att alla som har ett särskilt ansvar i styrelsen har 

en särskild punkt på styrelsemötet för sitt ansvarsområde. 

Studentrådet har även arbetat tillsammans med psykologifabriken under året vilket har varit 

ett bra sätt att föra en aktiv dialog om styrelsens arbetsklimat trots det digitala arbetssättet. 

Styrelsen har haft frivilliga digitala luncher för informellt häng varje onsdag under året. 

Studentrådet har också genomfört en större kartläggning av alla studentsektioners 

verksamhet och förutsättningar för att kunna skapa bättre innehåll och fortsättningsvis vara 

ett starkt stöd för studentsektionerna. 

Medlemsutbildning 

Studentrådet har utökat evenemangen för engagerade studenter inom Sacofederationen och 

erbjudit kompetensutveckling genom diskussionskvällar och föreläsningar med inbjudna 

gäster. Studentrådet har även besökt många studentsektioner och berättat om 

studentrådets opinionsbildning och erfarenheter från påverkansarbete inom en 

studentsektion. Studentrådet har även arrangerat två träffar för Sacofederationens 

studentsamordnare detta för att knyta verksamheten närmare och motverka slutna 

kretslopp utan samverkan.  

Medlems- och presidieråd 

Studentrådet har ställt om sin verksamhet till digitala presidie- och medlemsråd under denna 

mandatperiod. Träffarna har ämnat att fokuserat på relevanta kompetenser som de 

studerandefackliga förtroendevalda studenterna kan använda sig av sitt lokala engagemang 

inom sin studentsektion. Bland annat har härskartekniker och likabehandling varit temat för 

utbildningar i linje med studentrådets mångfaldspolicy genomförts. Tillfällena har varit 

välbesökta och presidiet har skickat ut utvärderingar för att motta feedback för att göra 

dessa tillfällen änne mer relevanta för studentsektionerna.  

LSU och internationell verksamhet 

Den internationella verksamheten har ställt om och genomförts i digital regi. Vi har varit 

synliga i både Europafackets youth committee och deras byrå där studentrådets vice 



ordförande sitter som ledamot. Vice ordförande har även deltagit i två av Europafackets 

utbildning - och kvinnoutskott.  

Styrelsen har även genomfört ett samlingsmöte med den fackligt förtroendevalda unga inom 

den nordiska regionen.  Representanter från Danmark, Finland, Norge var med Island 

uteblev.  

Slutligen har styrelsen samverkat med LSU ordförande gällande det krympande 

demokratiska för civilsamhället utrymmet med en föreläsning om detta. Samt bett om input 

gällande krisplaner från LSU:s kansli.  

 

 


